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 تشخٍص ،عدسة صفن   فً نةتكو  الم   الصورة ،11 الفعالٍة

 

 رأيكم أبدوا - أ المرحلة

    المسألة

. المصباح  صورة نرى نأ مكننایُ  الشاشة على. وشاشة ُمضاء مصباح ّمة،آل عدسة على تحتوي التي بصریة مجموعة أمامك

 أیة حدثی راكی حسب  ھل. ھخاللِ  من الضوء مرور یمنع الذي الكرتون من بقطعة العدسة من العلوي القسم بتغطیة االن نقوم

 اشرح/ي. الشاشة؟ على تغریی
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 جابة سامي:إفيما يلي 

 یمنع الذي بالكرتون ُمغطى للعدسة العلوي القسم

 فقط الشاشة على ستظھر. الضوء شعةأ مرور

 لم التي الحالة في علیھا نحصل التي  الصورة نصف

 الصادرة الضوء شعةأ نأل وذلك العدسة، بھا نغطٌّ 

 العدسة الى تصل ال المصباح  من العلوي القسم عن

  ).التخططی نظراُ (

 

 

    ؟سامً بإجابة رأٌكم هو ما
o صححیةجابة اإل  

 
o  تأكدولكنني غیر مُ جابة منطقیة، اإلكما یبدو ان 

 
o  انا ُمحتار 

 
o  تأكدجابة غیر منطقیة، ولكنني غیر مُ اإلكما بدوی 

 
o جابة غیر صححیةاإل 

 

1التخطيط   

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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 تشخيص - ب المرحلة

 

 المسألة

. المصباح  صورة نرى نأ مكننایُ  الشاشة على. وشاشة ُمضاء مصباح ّمة،آل عدسة على تحتوي التي بصریة مجموعة أمامك

 أیة حدثی راكی حسب  ھل. ھخاللِ  من الضوء مرور یمنع الذي الكرتون من بقطعة العدسة من العلوي القسم بتغطیة االن نقوم

 اشرح/ي. الشاشة؟ على تغریی
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 جابة سامي:إفيما يلي 

 یمنع الذي بالكرتون ُمغطى للعدسة العلوي القسم

 فقط الشاشة على ستظھر. الضوء شعةأ مرور

 لم التي الحالة في علیھا نحصل التي  الصورة نصف

 الصادرة الضوء شعةأ نأل وذلك العدسة، بھا نغطٌّ 

 العدسة الى تصل ال المصباح  من العلوي القسم عن

  ).التخططی نظراُ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1التخطيط   

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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  : شائع خطأ على تحتوي سامًجابة إ

  :سامي إجابةالقسم الخاطئ من  نسخىاا   .  أ

 

 

 

   ؟الصحيح الفيضيبئي هنالف   عن هوه  ف   ختلف  ي   وثوبرا ،سبهي أخطأ فيضيبئية هصطلحبت/هجبدئ ثأية  .ة  

 

 

 

 سبهي: إجبثةصحيحة ثذًلا هن  إجبثةقتشحىا ا  ج. 

 

 

 

 

  

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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 تشخيص الصحيح إلجابة سامي الخاطئةال مراجعة -المرحلة ج 

 المسألة

. المصباح  صورة نرى نأ مكننایُ  الشاشة على. وشاشة ُمضاء مصباح ّمة،آل عدسة على تحتوي التي بصریة مجموعة أمامك

 أیة حدثی راكی حسب  ھل. ھخاللِ  من الضوء مرور یمنع الذي الكرتون من بقطعة العدسة من العلوي القسم بتغطیة االن نقوم

 اشرح/ي. الشاشة؟ على تغریی
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 جابة سامي:إفيما يلي 

 یمنع الذي بالكرتون ُمغطى للعدسة العلوي القسم

 فقط الشاشة على ستظھر. الضوء شعةأ مرور

 لم التي الحالة في علیھا نحصل التي  الصورة نصف

 الصادرة الضوء شعةأ نأل وذلك العدسة، بھا نغطٌّ 

 العدسة الى تصل ال المصباح  من العلوي القسم عن

  ).التخططی نظراُ (

  

 

 

 

  سامي الخاطئةتشخيص الصحيح إلجابة الأمامكم 

 نغطٌّ  لم التي الحالة في علیھا حصلنَ  التي  الصورة صفنِ  فقط الشاشة على ستظھر"  :سبهي جبثةإ هن الخبطئ القسن نسخىاا    .  أ

  ".العدسة بھا

 

 

 

 

 

1التخطيط   

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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نھ أه في تفكیرِ  أخطأ سامي  :عن الفھم الفزیایئي الصحیح ھمھُ فَ  ختلفُ وبماذا یَ  ،مصطلحات فیزیائیة أخطأ سامي/بأیة مبادئ.  ة

الخاصة"، ولكن في الواقع من كل "نقطة" (أو جسم نطقي) على " شعةمن النقاط التي ُتكّون مصدر الضوء تصدر فقط األ

  .ضوئیة في جمعی االتجاھات المصدر الضوئي تنطلق اشعة

لى إشعة الخاصة الصادرة عن ھذھ النقطة ن تصل األأالضوئي جبی  نھ لكي تتكّون صورة نقطة ما على المصدرأیعتقد سامي 

تصل االشعة  سیتنتج انھ ال یمكننا الحصول على صورة لتلك النقاط الموجودة على المصباال الالتي ال العدسة. من ھنا فھو

دورھا من یسھل علینا تحدید مسارھا بعد صُ  شعة التيشعة "الخاصة" ھي األلى العدسة. ولكن، األإالخاصة الصادرة عنھا 

شعة لیست شعة)، ولكن، ھذھ األلكي ُنحدد مكان الصورة (نقطة التقاء األ بھا صطدامھا بالعدسة ولذلك نستعینُ اِ مصدر وال

ن الصورة ضروریة   .لَتكوُّ

قسام العدسة، وحتى أضوئیة وتصطدم بقسم ما من  اشعة نھُ ر مِ صدُ في الواقع، صورة حقیقیة لجسم نقطي تتكّون عندما تَ 

 نحرفة، تتكّون في نقطةشعة المُ تقدمھا االصلي. عند التقاء األ تجاهالتنحرف بالنسبة  كسر بھ وبخروجھا منھالصغیر جًدا، وتن

 .االلتقاء صورة حقیقیة للجسم النقطي

  ا.لمصباح ھنالك حاجة للعدسة بكاملھتتكّون صورة كاملة ل خر: لكيآستنتاج خاطئ جابة سامي ینبع اِ إمن 

 للمجموعة ر ضوء لجمعی االتجاھات. بالنسبةصدُ ُمكون من ماالنھایة من "النقاط"، ومن كل نقطة یَ  في الواقع، المصباح

اشعة ضوء الى كل قسم من اقسام  رفق للمسألة) فمن كل نقطة على المصباح تصلنظر التخطیط المُ عطاة (اُ البصریة المُ 

ن المصباح، یكفي لكي تت العدسة. ولذلك كل قسم من العدسة، وحتى الصغیر جًدا، ي صورة أكّون صور جمعی النقاط التي ُتكوِّ

  .المصباح بأكملھا

للمصباح على الشاشة، ولكن، طریأ تغییر  عاله عندما نقوم بتغطیة قسم من العدسة تتكّون صورة كاملةأحسب ما ھو مكتوب 

.... شدة  ضاءة بصورةا: التغییر بشدة اإلكلیً  ق لھ ساميعلى صورة المصباح والذي لم یتطرّ  آخر ضاءة الصورة یتعلق إالمص

تجاھات، ف نھ تصدر عن الجسم النقطي اشعة ضوئیة في جمعیأالملتقیة في مكان تكّون الو .ةروصبما  شعةبكمیة األ ن ھذھ إاال

ضاءة الصورة الُمتكّونة. لذلك، إلى شدة إالعدسة یضیف  ن كل قسم منأاالشعة تصل الى كل قسم من اقسام العدسة، بحثی 

 .ضاءة الصورةإشدة  عندما نغطي قسم من العدسة، تقل

 

 :تشخيص الصحيحالراجعوا ألنفسكم المركبات الرئيسية في 

 

 ؟سبهي أخطأ فيضيبئية هصطلحبت/هجبدئ ثأية ،التشخيص حستث

 

 

 ؟سامي عن الَفھم الفیزیائي الصحیح ھمفَ  ختلفُ یَ ، بماذا التشخيص حستث

 

 

  

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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 تشخيص الصحيحالمقارنة بين تشخيص الطالب و – المرحلة د

 . وتشخیصكمالصحیح  التشخیصفما یلیي معروض الواحد بجانب االخر 

 تشخیصكم  لخطأ ساميالصحیح  التشخیصركبات الرئسییة في المُ 

 المفاھیم الفزیایئیة التي اخطأ بھا سامي ھي:/المبادئ

  .صدر ضوء في جمعی االتجاھات(أو جسم نقطي) على مصدر الضوء یَ  من كل "نقطة"  -

 صطدامھادورھا من المصدر واِ ھا بعد صُ ل تحدید مسارِ سھُ شعة "الخاصة" ھي اشعة التي یَ األ -

 )شعةبالعدسة ولذلك من السھل االستعانة بھا لكي ُنحدد مكان الصورة (نقطة التقاء األ

ما من  عندما تصطدم اشعة ضوئیة الصادرة عن الجسم بقسم صورة حقیقیة لجسم نقطي تتكّون  -

التجاه تقدمھا  اقسام العدسة، وحتى الصغیر جًدا، وتنكسر بھ وبخروجھا منھ تنحرف بالنسبة

  .حقیقیة للجسم النقطي شعة المنحرفة، تتكّون في نقطة االلتقاء صورةاالصلي. عندما تلتقي اال

تكّون الصورة، بحثی ان كل قسم من  الشعة الملتقیة في مكانضاءة الصورة یتعلق بكمیة اإشدة  - 

  .ضاءة الصورة الُمتكّونةإالعدسة یضیف الى شدة 
 ؟الفيضيبئي الوجذأ عن الخبطئ سبهي فهن يختلف   ثوبرا 

نھ من النقاط التي ُتكّون مصدر الضوء تصدر فقط االشعة "الخاصة"، ولكي أأخطأ سامي بتفكرهی 

شعة الخاصة الصادرة عن ھذھ ما على المصدر الضوئي یجب ان تصل األ تتكّون صورة لنقطة

  .النقطة الى العدسة

الواقع، كل  نھ لكي تتكّون صورة المصباح الكاملة نحن بحاجة الى العدسة بأكملھا. فيأیعتقد سامي 

ن  قسم من أقسام العدسة، وحتى الصغیر جًدا، یكفي لكي تتكّون صور جمعی النقاط التي ُتكوِّ

  .ي صورة المصباح بأكملھاأالمصباح، 

ضاءة الصورة یتعلق بكمیة االشعة إضاءة الصورة. شدة إتعلق بشدة سامي لم یتطرق للجانب المُ 

لك فأن تغطیة قسم من العدسة ُیؤدي الى تقلیل شدة الملتقیة في مكان تكّون الصورة، ونتجیة لذ

 ضاءة الصورة.إ

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו
 בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי, פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד

המורה), העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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 لِخطأ سامي  تشخيص الصحيحالهل أقنعكم  فسروا

  سرت ،ُمقنع الصحیح التشخیص ،نعم  ھكذا أنا ف

ب يكن لن الزي هب      : واضحا

 الوجذأ أو الوصطلح هى هب دقيق ثشكل حذدأ لن □

 سبهي ثه خطأأ الزي الفيضيبئي
 الوفهىم هع التنبقض هبهية أوضح لن □

 عليه الوتفق  الفيضيبئي

 تفسیري أقل وضوًحا ،ُمقنع الصحیح التشخیص ،نعم 

 

 تفسیري كان خاطًئا ،مقنع الصحیح التشخیص ،نعم   : هى خطئي

 تفسیري صحیح ،غیر مقنع الصحیح التشخیص ،ال  :السبب بأن التشخیص الصحیح غیر ُمقنع

ا صلث   ًل   : ي حيشني الزي هب  هحتبسا
في حال الزلتم ُمحتارین، ِاضغطوا للحصول على اإلجابة 

 الصححیة للمسألة

 

 للمسألةالصحيحة  اإلجابة

   .قل وضوًحاأنعس ،منحصل على الشاشة على صورة كاملة للمصباح، ولكنھا ستكون 

تجاھات. بالنسبة    لجمعیر ضوء صدُ المصباح ُمكون من ماالنھایة من "النقاط"، ومن كل نقطة یَ  عطاة المُ  البصریة  للمجوعةاال

   .تصل اشعة ضوء الى كل قسم من اقسام العدسة   نظر التخطیط) من كل نقطة على المصباح(اُ 

الصغیر  تصطدم اشعة ضوئیة الصادرة عن الجسم بقسم ما من اقسام العدسة، وحتى    صورة حقیقیة لجسم نقطي تتكّون عندما

في نقطة االلتقاء  المنحرفة، تتكّون    شعةھا منھ تنحرف بالنسبة التجاه تقدمھا االصلي. عندما تلتقي األنكسر بھ وبخروجِ وت   جًدا،

  .صورة حقیقیة للجسم النقطي

نأیضً    ُوفًقا لذلك، المصباح  ي صورة أالمصباح،    ا عندما نقوم بتغطیة قسم من العدسة، ستتكّون صور جمعی النقاط التي ُتكوِّ

نھ أالو .ةروصبما  شعة الملتقیة في مكان تكّون ُیتعلق بكمیة األ   بأكملھا. التغریی الذي طریأ ھو على وضوح الصورة الذي

تجاھات، فان ھذھ األ   تصدر عن الجسم النقطي بحثی ان    اقسام العدسة، شعة تصل الى كل قسم من اشعة ضوئیة في جمعی اال

  . یقل وضوح الصورة من العدسة،    غطي قسمالى وضوح الصورة الُمتكّونة. لذلك، عندما نُ  ضفیكل قسم من العدسة یُ 
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